
  ה': בעזרת נלמד היום

 פט דף שבת

 שעטנז  אותיות  כגון  תורה,  בספר  האותיות  מעל  שיש  התגים  לאותיות:  כתרים  קושר
 .גץ

 אמר  הוא  הברית,  לוחות  את  לקבל  למרום  עלה  כשמשה  משה:  בושש  כי  העם  וירא

 בני  ירד.  הוא  היום)  לחצות  סמוך  (=  השישית  בשעה  יום  ארבעים  שבעוד  ישראל  לעם

 התכוון  ומשה  בתמוז),  טז'  ביום  (שיחולו  מעכשיו  יום  לארבעים  שכוונתו  חשבו  ישראל

 לילו  אין  שעלה  יום  ואותו  בתמוז),  יז'  ביום  (שיחולו  עמו  ולילו  יום  - שלימים יום  לארבעים

 עלייתו  מלמחרת  ויום)  לילה  (=  שלימים  יום  וארבעים  עלה,  בסיון  ז'  ביום  שהרי  עמו.

 חושך  דמות  להם  והראה  העולם  את  ועירבב  השטן  בא  בתמוז  בטז'  בתמוז.  ביז'  חלים

 בא.  לא  ומשה  שעות  שש  עברו  שהרי  משה  מת  שבודאי  להם  ואמר  וערפל,  ענן  ואפילה

 באויר,  משה  של  מטתו  דמות  כמין  השטן  להם  והראה  בדבריו,  השגיחו  לא  ישראל  בני

 לו. האמינו ואז

 חורב'. 'הר הוא שמו שהרי זה, בשם נקרא מדוע מבררת הגמרא סיני: הר

 לעיל  ביארנו  תרנגולת,  ביצת  (=  קלה  ביצה  לבשל  כדי  שיעורם  עצים  המוציא  משנה:

 זה.  עם  זה  מצטרפים  התבלין  סוגי  וכל  קלה,  ביצה  לתבל  כדי  שיעורו  תבלין  ).פ:  בדף

 כובע  (=  סבכה'  ב'פי  הנתון  קטן  בגד  בהם  לצבוע  בכדי  שיעורם  וכו'  אגוזים  של  קליפות

  ראשה). את בו מכסה שהאשה

 ואשלג  קמוליא  לנקיון),  המשמש  צמח  (=  ובורית  אדמה),  מין  (=  נתר  רגלים,  מי

 יהודה  רבי  לדעת  סבכה'.  ב'פי  הנתון  קטן  בגד  לכבס  כדי  שיעורם  בגמרא)  יבואר  (=

 שאם - ע"ב סא דף נדה במסכת מבואר (= נדה דם של הכתם את להעביר כדי שיעורם

 צבע,  שזהו  מוכח  עובר,  אינו  והכתם  שם  המנויים  סממנים  בשבעה  הבגד  את  מכבסים

 טהור). והבגד
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 שכבר  ולמרות  קלה.  ביצה  לבשל  כדי  שיעורם  עצים  שהמוציא  במשנה  למדנו  גמרא:

 ביצה  לבשל  כדי  הוא  מרוסס  או  עב  קנה  של  ששיעורו  -  (פ:)  לעיל  במשנה  זה  דין  שנינו

 ראוי  שאינו  כיון  מרוסס  שקנה  לומר  מקום  שהיה  כאן,  זה  דין  נשנה  זאת  בכל  קלה,

 של  שן  מהם  לעשות  שראויים  עצים  אבל  קלה,  ביצה  לבשל  כדי  הוא  שיעורו  לכן  לכלום

 קלה. ביצה לבשל כדי שיעורם עצים שאף קמ"ל שהוא, בכל שיעורם מפתח,

 מדובר  הוצאה:  לשיעור  זה  עם  זה  מצטרפים  התבלין  סוגי  כל  -  במשנה  שלמדנו  כפי

 אבל  זה,  עם  זה  מצטרפים  הם  ולכן  הקדירה,  את  למתק  עשויים  התבלינים  סוגי  שכל

 תבלינים  לגבי  שלמדנו  וכפי  עימהם.  מצטרף אינו הקדירה את למתק עשוי שאינו  תבלין

 אחד  ממין  שמות  משלשה  שהם  איסור  של  תבלינים  בקדירה  נתן  שאם  -  איסור  של

 שמות  ושלשה  מינים  שלשה  הם  אפילו  או  ארוך),  ופלפל  שחור,  פלפל  לבן,  פלפל  (כגון

 לתבל,  כדי  מהם  אחד  בכל  שאין  אף  נאסר  התבשיל  וקינמון),  כמון,  פלפל,  כגון  (=

 התבשיל. את לאסור זה עם זה מצטרפים הם ולכן הקדירה את ממתקים שהם משום


